
SULTEX® D

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Sultex D é formulado com básicos minerais e aditivos
de extrema pressão com enxofre ativo e agentes de
lubricidade para operações de usinagem severas. 

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR
O produto proporciona:

• Bom acabamento e ampla vida da
ferramenta de corte - devido a sua propriedade
antissoldagem, evitando a formação de arestas
postiças.

• Excelente proteção contra corrosão - em
função dos inibidores que protegem as superfícies
usinadas.

• Ótima usinabilidade - devido à qualidade do óleo
mineral e dos aditivos utilizados em sua formulação.

• Longa vida útil das máquinas ferramentas -
pois não ataca raspadores, resinas e vedações dos
equipamentos.

APLICAÇÕES
Sultex D é recomendado para operações de usinagem
severas, tais como operações de rosqueamento com
tarracha, rosqueamento interno com macho,
brochamento e conformação, inclusive de ligas de
baixa usinabilidade, que requeiram um óleo fortemente
aditivado e de alta lubricidade.

O agente de adesividade torna o produto escuro e
dificulta a vizualização das peças a serem usinadas.
Produto(s) fabricado(s) no Brasil.
Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as 
condições de operação e de manutenção do equipamento. 
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Sultex® D — Continuação
CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto.

Método ASTM

Código do produto - 220846
Código de FISPQ - 16712
Aparência - Marrom escuro
Densidade a 20ºC D4052 0,881
Viscosidade Cinemática

cSt a 40°C
cSt a 100°C

D445
D445

31,20
5,70

Índice de Viscosidade D2270 124
Ponto de Fulgor, COC, °C D92 200
Ponto de Fluidez, °C D97 -6
Enxofre, % D1552 3,3
Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as
condições de operação e de manutenção do equipamento. 
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